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TỈNH BÌNH PHƯỚC 

1. Thông tin chung 

Bình Phước là một tỉnh miền núi ở phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, là 

tỉnh có diện tích lớn nhất miền Nam. Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính gồm 3 

thị xã và 8 huyện, trong đó có 111 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 5 thị trấn, 14 

phường và 92 xã). Vị trí của tỉnh nằm ở 11°45′21″ vĩ bắc, 106°43′11″ kinh 

đông: 

- Phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. 

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia. 

- Phía Nam giáp tỉnh Bình Dương. 

- Phía Bắc tỉnh Đắk Lắk và Campuchia. 

Bình Phước có điều kiện tự nhiên, khí hậu, đặc biệt là đất có chất lượng 

cao chiếm tới 61% diện tích rất phù hợp với các loại cây công nghiệp có giá trị 

cao như cao su, điều, cà phê, tiêu và một số cây trồng hàng năm như bắp, mì, 

đậu đỗ. Tỉnh cũng có tiềm năng lớn về rừng và đất rừng có thể phát triển và khai 

thác có hiệu quả tiềm năng này. 

Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa 

ngõ đồng thời là cầu nối của vùng với Tây Nguyên và Campuchia. Với các 

tuyến giao thông nội tỉnh khá thuận lợi, còn hai đường quốc lộ lớn xuyên suốt và 

nối liền tỉnh Bình Phước với các tỉnh trong nước và với nước bạn Campuchia, 

đặc biệt là mở ra hướng giao lưu kinh tế - xã hội với các vùng Tây Nguyên và 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đó là những lợi thế so sánh nổi trội của tỉnh, 

tiền đề cho tỉnh phát triển vững chắc kinh tế - xã hội. 

Ngoài ra, từ lâu Bình Phước đã được nhiều người biết đến là một vùng đất 

có nền văn hóa tiền sử lâu đời, các khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Bên 

cạnh đó, tỉnh có nhiều điểm du lịch hấp dẫn thuận lợi cho phát triển du lịch. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số tính đến 31/12/2015 có 944.432 người. Trong đó, dân số thành thị 

là 209.944 người, chiếm 22,23%, dân số nông thôn là 734.491 người, chiếm 

77,77%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 137 người/km2, cao nhất là thị xã Đồng 

Xoài với tỷ lệ 544 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh hàng năm là 

1,18%. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô được cải thiện, ngày càng 

giảm từ 2,0% năm 2010 xuống 1,5% năm 2015. 

Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2015 là 566.653 người 

(chiếm 60% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 1,5%/năm giai đoạn 

2010 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 555.150 người, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo chiếm 40%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 2,03%. Chuyển dịch cơ cấu lao 

động đang theo xu hướng tích cực.  

 Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, theo đó: 

- Lao động được giải quyết việc làm cả giai đoạn 2016 - 2020 là 150.000 

người (bình quân hàng năm 30.000 người); 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 là 60%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn từ 2011 - 2015, Bình Phước đã đạt được các thành tựu quan 

trọng làm tiền đề cho phát triển giai đoạn sau. Tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh 

(theo giá so sánh 2010) năm 2010 đạt 23.086,04 tỷ đồng, năm 2015 đạt 

29.689,56 tỷ đồng (với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5%/năm). Sự tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh thể hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó khu vực công 

nghiệ và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất (9,94%/năm), khu vực nông lâm 

nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (4,97%/năm). Nhìn chung, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Phước luôn đạt mức cao trong số các tỉnh 

trọng điểm kinh tế Đông Nam Bộ.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 

29,21 triệu đồng, năm 2015 đạt 37,35triệu đồng (tăng 8,14 triệu đồng). 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch hợp lý, phù hợp với xu thế 

chung của cả nước và phát huy được lợi thế so sánh về vị trí địa lý và tiềm năng 

của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ công nghiệp - xây 

dựng, giảm nhẹ dịch vụ và giảm nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2010: nông 

lâm thủy sản đạt 40,96%, công nghiệp và xây dựng đạt 21,19%, dịch vụ và du 

lịch đạt 37,82%, thuế sản phẩm đạt 0,03%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 

38,67%; 24,08%; 37,2%; 0,05%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 3.851,43 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 7.456,36 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách năm 2015 âm 

3.604,93 tỷ đồng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh 2010) bình quân thời kỳ 

2016 - 2020 là 7,5%/năm. 

- Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng (2.848 

USD). 

- Cơ cấu kinh tế giá trị gia tăng (giá hiện hành) đến năm 2020 là: nông - 

lâm - thủy sản: 32,4%; công nghiệp - xây dựng: 30%; thương mại - dịch vụ: 

37,6%. 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt khoảng 4.850 tỷ 

đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt khoảng 02 tỷ USD. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015 

chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp và giảm dần tỷ 

trọng khu vực thủy sản, lâm nghiệp. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực nông 

nghiệp theo ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 98,14% - 

0,78% - 1,08%, đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng 

ngành nông nghiệp tăng nhẹ lên 98,9%; tỷ trọng ngành thủy sản giảm xuống 

chiếm 0,29% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng nhỏ 

trong khu vực nông nghiệp và cũng giảm (còn chiếm 0,81% tổng giá trị sản xuất 

khu vực nông nghiệp). 

- Ngành nông nghiệp: Giá trị sản xuất có tốc độ tăng bình quân 6,64%/năm 

giai đoạn 2011 - 2015 trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (11%/năm), 

chăn nuôi tăng 8,06%/năm, trồng trọt tăng 6,44%/năm. Về cơ cấu: trồng trọt có 

xu hướng giảm nhẹ (từ 88,68% năm 2011 xuống còn 88,03% năm 2015), chăn 

nuôi có xu hướng tăng dần (từ 11,07% năm 2011 lên 11,67% năm 2015), ngành 

dịch vụ tăng nhẹ từ 0,25% năm 2010 lên 0,3% năm 2015.  

- Ngành lâm nghiệp: giá trị sản xuất có tốc độ giảm bình quân 16,7%/năm, 

giảm chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác (20,08%/năm giai đoạn 

2011 - 2015), trồng và chăm sóc rừng giảm 4,04%/năm, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng không phải gỗ và lâm sản khác giảm 2,74%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm 

nghiệp giảm 1,36%/năm. Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng 

giảm dần tỷ trọng khai thác và tăng dần tỷ trọng trồng rừng cùng các lĩnh vực 

khác tuy không nhiều. Tỷ trọng khai thác gỗ có xu hướng giảm (từ 84,54% năm 

2011 xuống 71,61% năm 2015) trong khi đó tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ 

có xu hướng tăng dần (từ 1,62% năm 2011 lên 3,02% năm 2015), tỷ trọng trồng 

và chăm sóc rừng cũng tăng (từ 8,94% năm 2011 lên 15,74% năm 2015).  

- Ngành thủy sản: giá trị sản xuất có xu hướng giảm bình quân 1,08%/năm. 

Trong nội bộ ngành thủy sản, cơ cấu ngành nghề đang tăng dần tỷ trọng khai 

thác thủy sản từ tự nhiên (từ 7,3% năm 2011 lên 9,21% năm 2015) và giảm dần 

tỷ trọng nuôi trồng thủy sản (từ 92,7% năm 2011 xuống 90,97% năm 2015).  

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của toàn 

ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt bình quân trên 6% năm. Cụ thể:  

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản bình quân hàng năm giai 

đoạn 2016 - 2020 khoảng 6,0%, GDP ngành nông lâm ngư nghiệp năm 2020 

chiếm 29,0 - 30,0% trong cơ cấu GDP của tỉnh. 

- Phấn đấu đưa tỷ lệ ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành lên 15% 

vào năm 2020 

- Tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên đến năm 2020 là 23% (kể cả cây đa mục đích 

là 65%). 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 620.848 ha chiếm 

80,28% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 446.295 ha chiếm 71,88% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 9.738 ha, chiếm 2,18% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 8.021 ha, chiếm 82,37% diện 

tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 436.512 ha, chiếm 97,81% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 172.858 ha, chiếm 27,84% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 98.869 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 42.913 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 31.076 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 1.138 ha, chiếm 0,25% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 557 ha. 

 Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đến năm 2020 diện tích đất nông 

nghiệp của tỉnh có 590.067 ha, giảm 30.781 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ tăng 389 ha lên 8.410ha. Đất trồng cây lâu năm có 

397.931 ha, giảm 38.581 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 179.080 ha, tăng 6.222 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 720 ha lên 1.858 ha vào năm 

2020. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác không còn. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Với thế mạnh của tỉnh trong ngành trồng trọt là cây công nghiệp lâu năm, 

cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo hướng giảm giá trị 

tuy không nhiều: Cây rau, đậu (từ 0,76% năm 2011 xuống 0,68% năm 2015), 

cây lương thực có hạt (từ 1,93% năm 2011 xuống 1,55% năm 2015), cây công 

nghiệp hàng năm (từ 0,14% năm 2011 xuống còn 0,06% năm 2015). Cơ cấu giá 

trị sản xuất nhóm cây lâu năm cóa xu hướng tăng: Cây ăn quả tăng từ 1,03% 

năm 2011 lên 1,07% năm 2015, cây công nghiệp lâu năm tăng từ 92,18% năm 

2011 lên 94,33% năm 2015. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 

59,41 triệu đồng, giảm 9,08 triệu đồng so với năm 2010.  

 Định hướng phát triển đến năm 2020: 

- Cây Lúa: Lúa là cây trồng không phải là thế mạnh, tuy nhiên để đảm bảo 

vấn đề an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ, nhất là vùng 

đồng bào dân tộc, do đó duy trì diện tích lúa đang có và nghiên cứu tăng năng 

suất: Đến năm 2020 diện tích lúa là 9.400 ha, năng suất 3,65 tấn/ha. 

- Cây sắn: diện tích 10.000 ha, chủ yếu trồng xen canh. 

- Cây rau, thực phẩm khác: phát triển các vùng rau tập trung, đảm bảo cơ 

bản nhu cầu rau của tỉnh, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Đến năm 2020 diện tích đạt 4.934 ha, năng suất 10 tấn/ha. 

- Cây cao su: Đến năm 2020 tổng diện tích khoảng 250.000 ha, trong đó: 

đất trong lâm phần 63.000 ha, năng suất 2.2 tấn/ha và ngoài lâm phần 187.000 

ha, năng suất 2,5 tấn/ha. 

- Cây điều: Đến năm 2020: diện tích 181.000 ha (ngoài lâm phần 137.700 

ha, trong lâm phần 43.800 ha), năng suất 2,2 tấn/ha.- Cây ăn quả 

- Cây hồ tiêu: Đến năm 2020 phát triển diện tích 14.500 ha, năng suất 3,2 

tấn/ha, bố trí hợp lý ở những vùng có điều kiện thuận lợi, áp dụng biện pháp 

canh tác theo hướng VietGAP, tập trung phòng trừ sâu bệnh. 

- Cây Cà phê: giữ ổn định diện tích khoảng 16.500 ha, năng suất 4,1 

tấn/ha, trồng ở những vùng có điều kiện thuận lợi, áp dụng các biện pháp thâm 

canh, tái canh. Bố trí một phần diện tích để trồng xen dưới tán cây điều. 

- Cây Ca cao: Đến năm 2020, diện tích Ca cao khoảng 20.000 ha, năng 

suất 1,5 tấn/ha. 

- Cây ăn quả: Đến năm 2020, đưa diện tích lên khoảng 13.300 ha. Tập 

trung vào thâm canh diện tích các cây ăn quả có triển vọng của tỉnh như: Nhãn, 

Xoài, Sầu riêng, cây có múi. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) có xu hướng giảm 

từ 63,11% năm 2011 xuống 58,04% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm 

gia cầm tăng từ 34,33% năm 2011 lên 39,36% năm 2015. 

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò tại tỉnh Bình Phước có xu 

thế giảm, tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 

5,88%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 56.383 tấn. Kết quả này có được 

nhờ sự phát triển chăn nuôi tập trung cùng với việc chất lượng đàn vật nuôi của 

Bình Phước ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ thuật 

chăn nuôi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: giá trị sản xuất ngành (theo giá hiện hành) đạt 

tỷ trọng 15% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020: 

- Chăn nuôi tập trung: Quy hoạch chăn nuôi tập trung với việc chuyển 

dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng phát triển mạnh đàn heo và gà; duy trì ổn 

định đàn trâu bò. Đến năm 2020: đàn gia cầm chiếm trên 88% tổng đàn, đàn gia 

súc chiếm trên 70% tổng đàn. 

- Chăn nuôi nông hộ: Chuyển dịch phát triển đàn lợn và đàn gà từ hình 

thức chăn nuôi nông hộ sang hình thức chăn nuôi trang trại. Đến năm 2020, số 

lượng đàn lợn đạt 725.000 con, sản lượng thịt đạt 115.000 tấn; đàn gia cầm đạt 

9.000 nghìn con, sản lượng thịt 61.000 tấn, sản lượng trứng đạt 3,8 triệu quả. 
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8. Ngành thủy sản 

 Bình Phước không phải tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển 

kinh tế thủy sản việc việc chỉ có tiềm năng khai thác thủy sản trong hệ thống 

sông ngòi của mình như sông bé, hồ thủy điện Thác Mơ. Trong giai đoạn 2011 - 

2015, diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 1.929 ha, tốc độ giảm bình 

quân 2,25%/năm. Sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 5.697 tấn, giảm bình quân 

2,83%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 0,393 tấn, chiếm tỷ trọng 

không đáng kể trong tổng sản lượng thủy sản.    

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 5.697,4 tấn, tốc độ giảm 

bình quân 2,83%/năm. 

  Định hướng đến năm 2020:  

- Đối với loại hình, đối tượng nuôi trồng: Duy trì nuôi các loài phổ biến 

trên địa bàn tỉnh như: Rô phi, Trắm cỏ, Chép, Mè vinh, Mè trắng, Mè hoa... theo 

hướng nuôi an toàn và nâng cao năng suất sản lượng 

+ Loại hình nuôi ao: Phân bố ở các vùng hạ lưu hồ chứa nơi có hệ thống 

thủy lợi nội đồng, vùng bán ngập của khu vực giáp lòng hồ chứa và các vùng 

ruộng trũng. 

+ Loại hình nuôi mặt nước lớn: Phát triển trên các hồ chứa và đập dâng 

thủy lợi vừa và nhỏ nơi có điều kiện quản lý bảo vệ tốt, đặc biệt là các xã An 

Khương, Thanh Bình - huyện Hớn Quản; xã Lộc Hưng - huyện Lộc Ninh. 

+ Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên các hồ chứa thủy 

điện, thủy lợi và trên dòng Sông Bé ở hai bên cầu Nha Bích. 

- Đối với khai thác thủy sản 

+ Ngoài những hồ chứa quy hoạch nuôi mặt nước lớn thì những hồ chứa 

còn lại sẽ được quy hoạch khai thác thủy sản. Các thủy vực khai thác thủy sản 

(ngư trường khai thác) được phân chia thành 3 vùng: (1) Vùng sông suối; (2) 

Vùng bàu trũng tự nhiên; (3) Vùng hồ chứa nước. 

+ Ngoài ra xây dựng khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Mơ và 

các bãi đẻ trên hồ chứa để hình thành các khu vực cấm khai thác. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn nhất 

chiếm 71,61%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 15,74%, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng chiếm 3,02%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 9,63%. Cơ cấu GTSX chuyển 

dịch theo hướng giảm tỷ trọng khai thác và lâm sản còn đâu tăng tỷ trọng dịch 

vụ lâm nghiệp, trồng và chăm sóc rừng cùng lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Bình Phước năm  2015 đạt 172.858 

ha (rừng sản xuất đạt 98.869 ha, rừng phòng hộ đạt 42.913 ha, rừng đặc dụng 

31.076 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 159.343,15 ha (rừng tự nhiên đạt 

57.424,29 ha, rừng trồng đạt 101.918,86 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để 

lấy gỗ là 12.495 m3 giảm gấp 3,72 lần so với năm 2011, để lấy củi là 15.870 ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Cơ cấu loại rừng: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 là 

173.094 ha, trong đó: 31.282 ha rừng đặc dụng; 44.257 ha rừng phòng hộ (rừng 

phòng hộ đầu nguồn 36.279 ha; rừng phòng hộ biên giới 7.978 ha) và 97.556 ha 

rừng sản xuất. 

- Phát triển, nâng cao chất lượng rừng 

+ Rừng tự nhiên: 

Bảo vệ nghiêm ngặt để nâng cao trữ lượng rừng tự nhiên lên 25% so với 

hiện nay. Mỗi năm giao khoán bảo vệ rừng khoảng trên 43.000 ha rừng đặc 

dụng và phòng hộ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

+ Rừng trồng: 

- Trồng mới, trồng lại rừng bằng cây nguyên liệu gỗ: 6.004 ha. Trồng cây 

đa mục đích (Cao su) 14.486ha và trồng cây phân tán 100.000 cây/năm. 

- Nâng cao chất lượng rừng để đạt sản lượng gỗ thương phẩm bằng 80% 

trữ lượng. Nâng cao năng suất rừng đạt bình quân 20 m3/ha/năm. Đến năm 2020 

diện tích rừng trồng sản xuất đạt 4.373 ha. Mỗi năm khai thác và trồng lại 673 

ha với trữ lượng bình quân khoảng 140 m3; diện tích rừng trồng phòng hộ đầu 

nguồn đạt 1.248 ha, rừng trồng đặc dụng đạt 383 ha bảo đảm chức năng phòng 

hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Tăng diện tích rừng trồng cây đa mục đích (Cao su) trên đất rừng sản 

xuất lên 13.199 ha.  
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11. Ngành thủy lợi 

 Hiện trạng về tổng số công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước là 57 công trình. Trong đó: 50 hồ chứa, 06 đập dâng và 01 trạm bơm. 

- Về năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước: Năng lực tưới 

theo thiết kế từ các công trình là: 7.530 ha (tưới lúa cho 03 vụ: 4.867 ha; tưới 

cây công nghiệp: 1.130 ha); tạo nguồn cấp nước sinh họat và công nghiệp là: 

62.117 m3 

- Về quy mô và hiện trạng các công trình: Trong tổng số 50 hồ chứa vừa 

và nhỏ, có 38 hồ chứa dung tích dưới 1 triệu m3; 11 hồ chứa dung tích từ 1 triệu 

m3 đến dưới 10 triệu m3 và 01 hồ chứa lớn hơn 10 triệu m3. 

Tỉnh luôn quan tâm đầu tư và đẩy mạnh tái cơ cấu phát triển thủy lợi 

nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 

chăn nuôi, sinh hoạt và công nghiệp; đồng thời, tập trung ưu tiên cho những xã 

nông thôn mới để hoàn thành kế hoạch đề ra: 

- Đầu tư xây dựng các công trình ở những khu vực có điều kiện làm công 

trình và nhu cầu về nước nhất là vào mùa khô hạn; ưu tiên cho những xã Nông 

thôn mới nhằm đáp ứng yêu cầu nước phục vụ dân sinh. Đầu tư nâng cấp, sửa 

chữa các công trình xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả công 

trình; nâng cấp và kiên cố hóa kênh mương nhất là những khu vực có nhiều 

kênh mương nội đồng để nâng cao hiệu quả phục vụ công trình và gắn với xây 

dựng Nông thôn mới. 

 Đến năm 2020 đảm bảo tưới cho 74.468,68 ha; tiêu nước cho 8.299,33 ha; 

tạo nguồn cấp nước: 83.635 m3/ngày đêm; tạo mặt thoáng nuôi trồng thủy sản 

khoảng 2.550 ha. Đầu tư phát triển thủy lợi phù hợp với điều kiện và khả năng 

nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của các ngành và góp phần hoàn 

thành số xã đạt tiêu chí về Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. 

- Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung cho các xã có dân cư 

sống tập trung, những nơi có nguồn nước ngầm tầng nông bị ô nhiễm do mật độ 

dân cư đông đúc, các khu vực khó khăn về nước sinh hoạt; đầu tư nâng cấp, mở 

rộng, nối mạng và sửa chữa một số công trình cấp nước tập trung để bảo đảm 

chất lượng nước sạch cho người dân. Hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp giếng 

đào và hỗ trợ các thiết bị lọc nước hộ gia đình, nhóm hộ để nâng cao chất lượng 

nước đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế nhằm đảm bảo tỷ lệ hộ dân được sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước đạt quy chuẩn theo tiêu 

chí xã nông thôn mới. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn:  

 Năm 2015, toàn tỉnh Bình Phước có khoảng 9.500 cơ sở ngành nghề nông 

thôn thu hút trên 30.000 lao động đang làm việc cho các cơ sở. Trong đó, nhóm  

ngành nghề chế biến nông sản trung bình sử dụng khoảng 27 lao động/cơ sở. 

Thu nhập bình quân của một lao động trong một tháng trong các cơ sở ngành 

nghề nông thôn là 2,5-4 triệu đồng. Giai đoạn 2010 - 2015 Giá trị sản lượng 

ngành nghề nông thôn tăng bình quân 13%/năm, với tổng giá trị sản lượng năm 

2015 ước đạt là 3.050 tỷ đồng; 

 Định hướng đến năm 2020, tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu: 

Nâng tỷ trọng lao động ngành nghề nông thôn lên 24 - 25% trong tổng lao 

động xã hội, góp phần tạo việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt từ 22 - 23 triệu đồng/người/năm (tính riêng trong lĩnh 

vực ngành nghề nông thôn). 

Giá trị sản lượng ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình 

quân 7,21%/năm. Tổng giá trị sản lượng đến năm 2020 ước đạt là 4.320 tỷ đồng. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Giai đoạn 2010 - 2015:  

- Về giao thông nông thôn: đến năm 2015, tổng chiều dài đường giao 

thông nông thôn tăng 217.433 km so với năm 2010 (tính cả đường nội đồng). 

Trong đó, xây dựng mới 47.436 km đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ GT-VT, 

làm mới 61.400 km đường thôn xóm bằng vật liệu tại chỗ; cải tạo, nâng cấp và 

sửa chữa 103.394 km; xây mới 15.474 cầu và sửa chữa 11.503 cầu. 

- Về thủy lợi: đến năm 2015, tỉnh đã hoàn thành 59 hồ chứa và một số 

công trình cấp, thoát nước cho nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 66 công trình 

thủy lợi bảo đảm cung cấp nước tưới cho diện tích 54.200 ha. Chương trình mục 

tiêu quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện có hiệu 

quả, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. 

- Về bưu chính viễn thông: đến năm 2015, có 7 doanh nghiệp có hạ tầng 

viễn thông và cung cấp các dịch vụ viễn thông. Cả tỉnh có trên 1,1 triệu thuê bao 

điện thoại, đạt tỷ lệ hơn 119 thuê bao/100 dân; hơn 1.200 trạm phát sóng di động 

toàn tỉnh. 100% xã, phường, thị trấn có dịch vụ điện thoại cố định và đường 

truyền cáp quang. Internet bằng công nghệ 3G đã phủ sóng hầu hết các địa 

phương trong tỉnh. Mạng bưu chính của tỉnh phát triển rộng khắp, đa dịch vụ. 

Hiện tỉnh có 87 bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ bưu chính, trong 

đó có 2 bưu cục cấp I, 5 bưu cục cấp  

- Về điện lưới quốc gia đã về hầu khắp các khu dân cư, thôn, ấp: đến năm 

2015, Bình Phước có 01 trạm biến áp 220KV; 7 trạm biến áp 110KV; 3.360 km 
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đường dây hạ thế; 3.190 km đường dây trung thế; gần 6.100 trạm biến áp phân 

phối điện; điện thương phẩm đạt gần 1.088 triệu KWh. Tỷ lệ số hộ có điện đạt 

trên 98%. 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Về giao thông: Từng bước nâng cấp và xây dựng mới kết cấu hạ tầng 

giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên các trục 

đường chính và mạng lưới giao thông tại các khu trung tâm hành chính của các 

huyện, thị, các khu công nghiệp, các cửa khẩu.  

- Về thủy lợi: Phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại hóa, tăng cường mức 

đảm bảo phục vụ cấp nước tưới, tiêu cho nông nghiệp trên xu hướng phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao, sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, góp phần 

xây dựng nông thôn mới ..., phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa nhằm tăng 

cường khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa 

đói giảm nghèo của tỉnh. 

Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai gây ra, nâng cao mức đảm 

bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước 

thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Về bưu chính viễn thông: Mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới bưu chính, 

viễn thông. Phấn đấu đến năm 2010, 100% thị trấn, huyện lỵ được phủ sóng điện 

thoại di động, bình quân trên toàn tỉnh có 23 - 24 máy điện thoại/100 dân và đến 

năm 2020 đạt 35 máy/100 dân. 

- Về hệ thống điện: Đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn. Đến năm 2020 

toàn tỉnh đạt 100% xã, phường có điện. Nâng tỷ lệ số hộ được dùng điện đạt 

100% vào năm 2020. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động hơn 5.849 tỷ đồng để xây dựng 

nông thôn mới. Trong đó: ngân sách Trung ương hơn 247 tỷ đồng, ngân sách địa 

phương hơn 272 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình khác hơn 333 tỷ 

đồng, dư nợ tín dụng cho vay xây dựng nông thôn mới hơn 4.542 tỷ đồng, nhân 

dân đóng góp hơn 220 tỷ đồng và doanh nghiệp hơn 231 tỷ đồng. Sau gần 5 năm 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt được 

10,41/19 tiêu chí; đặc biệt đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân Lập 

(huyện Đồng Phú), Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài) và Minh Thành (huyện Chơn 

Thành); 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí.  

 Mục tiêu phát triển nông thôn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 như sau: phấn 

đấu có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 46 xã. Cùng với đó là 

nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; xây dựng trung tâm văn hoá - 

thể thao đủ điều kiện hoạt động; 25% số trường đạt chuẩn quốc gia; 50% số xã 

có đường trục xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đường liên thôn được cứng 

hoá đạt chuẩn; 100% hệ thống kênh mương các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; xây dựng nghĩa trang tại 100% xã; xây dựng hệ 

thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 96,5% số hộ gia đình 

nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 98% dân số đô thị loại 4 trở lên và 95% 

dân số đô thị loại 5 được dùng nước sạch; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu 

gom và xử lý; trên 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 

90% khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, tỉnh đảm bảo tỷ lệ rác thải được thu 

gom, xử lý đạt đúng theo chuẩn nông thôn mới. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh 

tế là 12.767,88 tỷ đồng, tăng 4.582,48 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó đầu tư 

cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản là 1.807,73 tỷ đồng (chiếm 14,16% tổng 

vốn đầu tư toàn tỉnh). 

- Giai đoạn 2015 - 2020, Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 

các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Ưu tiên nguồn vốn phát triển kết cấu 

hạ tầng, trước hết đầu tư tập trung vào những vùng sản xuất hàng hoá, những 

chương trình sản xuất nông, hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề nông thôn, 

hỗ trợ đầu tư chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Vốn đầu tư cần tập trung 

vào khâu sản xuất và chế biến nông lâm sản của các loại cây thế mạnh (cao su, 

cà phê, điều...), giống vật nuôi (lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, gia cầm 

siêu thịt, siêu trứng)… 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 1.113.782 

nghìn USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 474.043 nghìn USD. 

Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: Cao su (165.952 tấn), hạt điều nhân 

(45.338 tấn), hạt tiêu (27 tấn), các mặt hàng nông sản khác (47.516 nghìn USD), 

sản phẩm bằng gỗ (48.389 nghìn USD). 

 


